
Volop gezelligheid in Oudenaarde!
#BeleefEindejaar

Schaatspiste       Kerstmarkt   Shoppen         

13 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020
Info op www.oudenaarde.be



Kersthappening in Oudenaarde
De gezelligste tijd van het jaar komt eraan … de winkels 
inspireren je met de nieuwste kerstartikelen, overal klinken 
Jingle bells en je denkt waarschijnlijk al aan de versiering 
voor je kerstboom.

Ook onze stad wordt weer één van de sfeervolste plekjes in 
de streek! Kom vanaf 13 december op onze jaarlijkse kerst-
markt met ijspiste lekker schaatsen, geniet intussen van de 
eindejaarssfeer en kuier tussen de 40 chalets met heerlijke 
hapjes, drankjes en geschenkartikelen. Nieuw dit jaar is het 
Huis van de Kerstman, waar het gezellig en knus vertoeven is 
voor onze kleinsten. Kerstplezier voor jong en oud tot 5 janu-
ari in Oudenaarde. Beleef het!

Animatie tijdens de kerstmarkt   
ZATERDAG 14 DECEMBER ‘19 
15 u. - 18 u. De Lustige Sneeuwmannen (muziekgroep) 
De Lustige Sneeuwmannen spelen streetbandnummers en 
evergreens met af en toe een  muzikale knipoog naar de   
kerstman en zijn rendieren.

ZONDAG 15 DECEMBER ‘19 
15 u. - 18 u. Bonkers small band (muziekgroep) 
De Bonkers zorgen voor een gezellige namiddag vol Jazz, 
blues en dixieland. 
18.30 u. - 19.15 u.  Lichtjesstoet met tractoren 
Vang zeker de snoepjes die uitgegooid worden, want je kan 
prijzen winnen!  Locatie: Centrum Oudenaarde

ZATERDAG 14 + ZONDAG 15 DECEMBER ‘19 
14.30 u. - 18.30 u. Rondrit met huifkar (gratis) 

 Vertrekpunt: ter hoogte van bakkerij Rogge op de Markt. 
14.30 u. - 18.30 u. Draaiorgel  
Hubert en Pieter laten u genieten van de mooiste 
kerstliederen. 
15 u. - 18 u. KINDERANIMATIE  
Creatieve workshop knutselen  
Thema: kerstboomversieringen. 

 Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier 
(rechtover oud-Hospitaal), gelijkvloers. 
Kerstkindergrime  
Kindjes worden gegrimeerd als kerstmannetje of -vrouwtje 
en gaan op de foto met de Kerstman. De kerstmuts 
mag gehouden worden als souvenir. De grime wordt 
verzorgd door leerlingen van PIVA Oudenaarde-afdeling 
grime en make up.  Locatie: Huis van de Kerstman, 
bisschopskwartier (rechtover oud-Hospitaal), gelijkvloers.
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OFFICIËLE OPENING VRIJDAG 13 DECEMBER 

Om 18.30 u. opent de Belleman van Oudenaarde 
met zijn warme – en luide - stem de kerstmarkt met 
ijspiste. Men zegge het voort! 

Na de verwelkoming door burgemeester en 
schepenen, zet het Oudenaardse mannenkoor 
Tebasco meteen de winterse toon in met een aantal 
prachtige liederen uit hun repertoire. 

Om 19 u. zorgen de kunstschaatsers van Team 
Temptation o.l.v. Candy Mulder voor een wervelende 
show. Daarna is het de beurt aan iedereen om zich op 
glad ijs te begeven voor toertjes ‘disco’schaatsen.

Wie weet, misschien loop je die avond ook wel de 
enige echte kerstman tegen het lijf. Hij is speciaal uit 
het hoge noorden met een mand vol snoepgoed naar 
Oudenaarde afgereisd. Ho ho ho!

Opening kerstmarkt 
13 december 2019 



Opening kerstmarkt 
13 december 2019 
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stamboom 

 Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier 
(rechtover oud-Hospitaal), 1e verdieping.

ZATERDAG 21 DECEMBER ‘19 
14 u. - 17 u. De Jolige IJsberen (muziekgroep) 
De Jolige IJsberen brengen dixieland, af en toe bijgekruid 
met een kerstnummer. 
18.30 u. - 19.15 u. Lichtjesstoet met tractoren 
Vang zeker de snoepjes die uitgegooid worden, want je kan 
prijzen winnen!  Locatie: Centrum Oudenaarde.

ZONDAG 22 DECEMBER ‘19 
15 u. - 18 u. Shades (muziekgroep) 
Ontspannende muziek gebracht door een duo goede 
muzikanten. 

ZATERDAG 21 + ZONDAG 22 DECEMBER ‘19 
14.30 - 18.30 u. Rondrit met huifkar (gratis) 

 Vertrekpunt: ter hoogte van bakkerij Rogge op de Markt. 

Draaiorgel 
Hubert en Pieter laten u genieten van de mooiste 
kerstliederen. 
15 u. - 18 u. KINDERANIMATIE 
Creatieve workshop knutselen  
Thema: kerstboomversieringen. 

 Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier 
(rechtover oud-Hospitaal), gelijkvloers. 
Kerstkindergrime 
Kindjes worden gegrimeerd als kerstmannetje of -vrouwtje 
en gaan op de foto met de Kerstman. De kerstmuts mag 
gehouden worden als souvenir. De grime wordt verzorgd 
door leerlingen van PIVA Oudenaarde- afdeling grime en 
make up.  

 Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier 
(rechtover oud-Hospitaal), gelijkvloers.  
‘Theater Stam vertelt’ – Winterse sprookjes onder de 
stamboom 

 Locatie: Huis van de Kerstman, bisschopskwartier 
(rechtover oud-Hospitaal), 1e  verdieping.

DOORLOPENDE ANIMATIE TIJDENS BEIDE 
WEEKENDS 
  De kerstman bezoekt de kerstmarkt en de   
 winkelstraten.  
  Viskraam (vissen naar eendjes en kerstballen). 
  Maak ook gebruik van de speciaal ingerichte  
 loungeruimte met zicht op de schaatsers, klein en  
 groot, die hun beste kunstjes tonen op het ijs.

In samenwerking met o.a. mannenkoor Tebasco, Theater Stam, PIVA 
Oudenaarde - afdeling Grime en make-up, Kappersschool PVCO Dender 
en Schelde, ’t Perdegedoe en de Materse Oldtimervrienden.



Glijden, slieren, vallen?
Tijd om die schaatsen weer aan te trekken en over het ijs 
te slieren! Vorig jaar brachten meer dan 14.000 schaat-
sers een bezoekje aan onze ijspiste! Met maar liefst 710 
m² is ze de grootste uit omstreken. Vrijdag 13 december  
om 19 u. openen we het schaatsseizoen met een spetteren-
de schaatsshow! Kom jij ook? 

Wil je je schaatskunsten nog wat bijschaven? Dan kan 
dat tijdens de schaatsinitiaties waar je de kneepjes 
van het vak zal leren. Inschrijven via de webshop:  
webshopoudenaarde.recreatex.be

  Kinderen < 10 jaar: Lessenreeks van 4 schaatsinitiaties 
  23, 24, 26, 27 december van 9.30 u. - 10.30 u. 
  Kinderen 10 - 15 jaar: Lessenreeks van 4 schaatsinitiaties  
 23, 24, 26, 27 december van 10.30 u. - 11.30 u.  
  Volwassenen ≥ 16 jaar: Lessenreeks van 2 schaatsinitiaties 
 17 & 19 december van 19 u. - 21 u. 

Meer uitdaging nodig? Dan is het ijshockeytornooi  
op maandag 30 december misschien wel iets voor jou. Vorm 
een team per drie en ga de strijd aan tegen een ander team. 
Inschrijven per team via sportdienst@oudenaarde.be.

Wat valt er nog te beleven op de ijspiste? 

  Discoschaatsen: Kom elke vrijdagavond van 20 u. tot  
 23 u. mee schaatsen op de beats van de muziek. 
  Kleuterglibberen: Elke zondag van 9.30 u. tot 11.30 u. is  
 de ijspiste voorbehouden voor kleuters (3 - 5 jaar) en  
 hun ouders. 
  After examen schaatsen: De week vóór de vakantie  
 kunnen studenten van de middelbare school zich na de  
 examens komen ontspannen op de ijspiste, van 12 u.  
 tot 13 u.  
 

Even uitblazen na je schaatsbeurt? Kom tot rust in onze 
gezellige loungeruimte en geniet van een lekker hapje en 
drankje met zicht op de kunsten van de schaatsers. 

Reserveren is niet verplicht, aan grote groepen vragen we 
echter op voorhand iets te laten weten om een vlot verloop 
te garanderen (via sportdienst@oudenaarde.be).
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PRIJS PER SCHAATSBEURT

Individuele schaatser € 5,00 

Scholen en groepen vanaf 20 personen € 2,50 

OK-pas en sociale kaart OCMW € 2,50 

After examen schaatsen
(op vertoon van SNS-pas)

€ 5,00 
(€ 2,50)

Kleuterglibberen (incl.ouders) € 5,00

Discoschaatsen € 6,00 

Ijshockeytornooi/pp ** (op vertoon van  
OK-pas en sociale kaart OCMW)

€ 5,00 
(€ 2,50) 

MEERBEURTENKAARTEN

10 - beurtenkaart  € 40,00

SCHAATSINITIATIES (4 uur les) *

Inwoners € 35,00 

Inwoners (meerdere kinderen uit 1 gezin) € 30,00 

Niet-inwoners € 45,00 

Niet-inwoners (meerdere kinderen uit 1 gezin) € 40,00 

Opening 13 december 
met een spetterende schaatsshow

* Lessenreeks van 2 (volwassenen) of van 4 (kinderen) lessen,  
inschrijven via de webshop: webshopoudenaarde.recreatex.be.

** Per drie inschrijven via sportdienst@oudenaarde.be.
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Opening 13 december 
met een spetterende schaatsshow

 DATUM UREN ACTIVITEITEN 

vr 13 dec 2019 18.30 u. - 19 u. 
19 u. - 20 u.
20 u. - 23 u. 

Opening kerstmarkt en ijspiste 
Schaatsshow 
Discoschaatsen

za 14 dec 2019 10 u. - 23 u.  Vrij schaatsen

zo 15 dec 2019 9.30 u. - 11.30 u.   
11.30 u. - 21 u.  

Kleuterglibberen 
Vrij schaatsen

ma 16 dec 2019 8.30 u. - 12 u.
12 u. - 13 u.
13 u. - 16 u. 
16 u. - 21 u. 

Schaatsen voor scholen 
After examen schaatsen 
Schaatsen voor scholen 
Vrij schaatsen 

di 17 dec 2019 8.30 u. - 12 u.
12 u. - 13 u.
13 u. - 17 u. 
17 u. - 21 u. 
19 u. - 21 u. *

Schaatsen voor scholen 
After examen schaatsen 
Schaatsen voor volwassenen met een beperking
Vrij schaatsen 
Schaatsinitiatie sessie 1 voor (jong) volwassenen (+16j)*

wo 18 dec 2019 8.30 u. - 12 u.
12 u. - 13 u.
13 u. - 21 u. 

Schaatsen voor scholen 
After examen schaatsen
Vrij schaatsen 

do 19 dec 2019 8.30 u. - 12 u.
12 u. - 13 u.
13 u. - 16 u. 
16 u. - 21 u. 
19 u. - 21 u. *

Schaatsen voor scholen 
After examen schaatsen 
Schaatsen voor scholen
Vrij schaatsen 
Schaatsinitiatie sessie 2 voor (jong) volwassenen (+16j)*

vr 20 dec 2019 8.30 u. - 12 u.
12 u. - 13 u.
13 u. - 16 u.
16 u. - 20 u. 
20 u. - 23 u. 

Schaatsen voor scholen 
After examen schaatsen 
Schaatsen voor scholen
Vrij schaatsen 
Discoschaatsen

za 21 dec 2019 10 u. - 23 u. Vrij schaatsen 

zo 22 dec 2019 9.30 u. - 11.30 u. 
11.30 u. - 21 u. 

Kleuterglibberen 
Vrij schaatsen

ma 23 dec 2019 9.30 u. - 10.30 u. *
10.30 u. - 11.30 u. * 
12 u. - 21 u. 

Schaatsinitiatie sessie 1 voor jongeren (< 10j)*
Schaatsinitiatie sessie 1 voor jongeren (10-15j)*
Vrij schaatsen 

di 24 dec 2019 9.30 u. - 10.30 u. *
10.30 u. - 11.30 u. * 
12 u. - 18 u. 

Schaatsinitiatie sessie 2 voor jongeren (< 10j)*
Schaatsinitiatie sessie 2 voor jongeren (10-15j)*
Vrij schaatsen 

do 26 dec 2019 9.30 u. - 10.30 u. *
10.30 u. - 11.30 u. * 
12 u. - 21 u. 

Schaatsinitiatie sessie 3 voor jongeren (< 10j)*
Schaatsinitiatie sessie 3 voor jongeren (10-15j)*
Vrij schaatsen

vr 27 dec 2019 9.30 u. - 10.30 u. *
10.30 u. - 11.30 u. *
12 u. - 20 u. 
20 u. - 23 u. 

Schaatsinitiatie sessie 4 voor jongeren (< 10j)*
Schaatsinitiatie sessie 4 voor jongeren (10-15j)*
Vrij schaatsen
Discoschaatsen

za 28 dec 2019 10 u. - 23 u. Vrij schaatsen

zo 29 dec 2019 9.30 u. - 11.30 u. 
11.30 u. - 21 u. 

Kleuterglibberen 
Vrij schaatsen

ma 30 dec 2019 9.30 u. - 17 u. **
10 u. - 21 u. 

Ijshockeytornooi**
Vrij schaatsen 

di 31 dec 2019 10 u. - 21 u. Vrij schaatsen

do 2 jan 2020 10 u. - 21 u. Vrij schaatsen

vr 3 jan 2020 10 u. - 20 u. 
20 u. - 23 u.  

Vrij schaatsen 
Discoschaatsen

za 4 jan 2020 10 u. - 23 u. Vrij schaatsen

zo 5 jan 2020 9.30 u. - 11.30 u. 
11.30 u. - 21 u. 

Kleuterglibberen 
Vrij schaatsen



Per L’uomo
Iedere zondag 

Apero Shopping!

Collin wijnen 
Dagelijks nieuwe 
geschenkideeën!

Kinderkorf
Ontdek de nieuwste 
communiecollecties 

tijdens de 
eindejaarsshopping.

Tine.B
In de kijker: 

de TINE.B-geschenkbon
 in leuke verpakking!

Boetiek Accento
Kersthappening

en nieuwjaarsreceptie

Schoenen Spazio
Eindejaarsactie met bubbels!
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Ramoon by Marjolein
Iedere zondag Apero 

Shopping! Voor ons 3 jarig 
bestaan komen wij 3 maanden 

(okt, nov en dec) met een pop-up 
winkeltje naar Oudenaarde 

Centrum. Een unieke kans om 
te dromen, te ontdekken 

en te beleven.

Juwelen Celine Roelens
Grote stockverkoop 

met kortingen tot -30% 
wegens verhuis!

Peau D’Or
Diverse cadeaupakketjes

 aan uitzonderlijke 
tarieven

Mademoiselle M.
Naar jaarlijkse gewoonte: 

een jenevertje te verkrijgen
en zoetigheid 

om te sneukelen

Feys Boutique
Maak kennis met de nieuwe 
trends en de feestcollectie
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Boutique 9 by Impulse
Skinbar op 

zondag 22 december

Winters winkelplezier
Het Winterwarmte-vuur blijft branden in het 
centrum van de stad!

Alle handelaars, ondernemers & horeca-uitbaters 
staan ook tijdens de mooiste weken van het jaar 
met passie en goesting voor jou  klaar.  Maar liefst 3 
zondagen op rij kan je terecht voor heerlijk eindejaar 
shoppen met veel extra’s.

Zet zondag 15, 22, 29 december met stip in je 
agenda.  Niet alleen op zaterdag maar ook op 
ZONDAG is het dan volop winkelen en puur genieten 
in een stad die bruist van de KERSTSFEER. 

Kijk op de lijst op de volgende bladzijden om te 
ontdekken wie precies wanneer OPEN is.

Open zondagen 
15, 22, 29 december 2019
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OPEN OP 15 DEC 22 DEC 29 DEC ZONDAGSOPENINGSUREN
DIENSTEN
tiktax taxi Markt 59    9 u. - 1 u. 

FASHION&BEAUTY
1993 Hoogstraat 55    14 u. - 17 u.

Absolu Nederstraat 31   14 u. - 18 u.

Andrews Voorburg 2-4  14 u. - 18 u.

Bel&Bo Nederstraat 7A    14 u. - 18 u.

Boetiek Accento Hoogstraat 49   14 u. - 18 u.

Boetiek Biade Factory Hoogstraat 39    14 u. - 18 u.

Boetiek Vivaldi Nederstraat 70    14 u. - 18 u.

Boutique 9 by Impulse Tussenbruggen 9    14.30 u. - 18 u.

Carlo Herenkleding Markt 23    10 u. - 12 u.  & 14 u.  - 18 u. 

Dugardein24 Broodstraat 24   14 u. - 18 u.

Esprit Nederstraat 43-45   14 u. - 18 u.

Fashion Antero Krekelput 1    10 u. - 18 u.

Feys Boutique Nederstraat 7    11 u. - 18 u.

Glynis Nederstraat 41   14 u. - 18 u.

Hunkemöller Nederstraat 13    14 u. - 18 u.

Juwelen Celine Roelens Broodstraat 23    14 u. - 18 u.

Juwelier Vande Velde Markt 14    14 u. - 18 u.

K. De Lathauwer Broodstraat 20   15 u. - 18 u.

Kinderkorf Nederstraat 3    14 u. - 18 u.

Lingerie Herman Nederstraat 26    14 u. - 18 u.

Mademoiselle M. Broodstraat 18    14 u. - 17.30 u.

Optiek Van de Velde Nederstraat 33    14 u. - 18 u.

Peau D'Or Hoogstraat 7   14 u. - 18 u.

Per L'uomo Krekelput 10   10 u. - 18 u.

Ramoon by Marjolein Hoogstraat 42   14 u. - 17 u.

Rogge Juweliers Nederstraat 15    14 u.- 18 u.

Schoenen Spazio Nederstraat 54   14 u. - 18 u.

Senza Mia Broodstraat 4    14 u. - 17.30 u.

Smalville Nederstraat 65    14 u.- 18 u.

Stiletto Shoes Ronde Van Vlaanderenplein 11    15 u. - 18 u.

Tine.B Markt 8    15 u. - 18 u.

Van Wambeke Markt 34  14 u. - 18 u.

Veritas Nederstraat 5   14 u. - 18 u.

Yves Rocher Nederstraat 51    14 u. - 18 u.

Zorya Beverestraat tussen 1 en 3    14 u. - 18 u.

FOOD&DRINKS

‘t Soethuys Nederstraat 58    14 u. - 18 u.

Bakkerij Panda Hoogstraat 29   7 u. - 17 u.

Bakkerij Tearoom Matagalpa Hoogstraat 17    8 u.- 12 u. & 14 u. - 17 u.

Brood- en banketbakkerij K. Burez Beverestraat 80    7 u. - 17 u.

Collin wijnen Krekelput 17    10 u. - 12.30 u. & 13.30 u. - 18 u.

De Bever Slagerij Traiteur Superette Beverestraat 124    8 u. - 13 u. & 16 u. - 19 u.

De Fruitboetiek Beverestraat 53    8 u. - 12.30 u.

Koffiehuis - B&B Beans & Dreams Hoogstraat 65   14 u. - 17 u.

= acties vind je terug op de volgende bladzijde

Volg de Facebookpagina www.facebook.com/OudenaardeWinkelStadvzw om geen enkele update te missen. 
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OPEN OP 15 DEC 22 DEC 29 DEC ZONDAGSOPENINGSUREN
Leonidas Broodstraat 14    8.30 u. - 18 u.

Oxfam Wereld Winkel Oudenaarde Voorburg 12    10 u. - 18 u.

Patisserie - Tearoom - Ijssalon 
Verlinden Nederstraat 34    13 u. - 18 u.

Qlinaire Slagerij Sylvie Beverestraat 54    8 u. - 12.30 u.

Sesam natuurwinkel Beverestraat 5  14 u.- 18 u.

Slagerij Van den Bulcke Markt 11-12  
8 u. - 12 u. & 14 u. - 18.30 u. 
(15/12, 29/12)   
8 u. - 12 u.  (22/12) 

'T Winkelke Beverestraat 74    9 u. - 12 u.

Tijd voor Koffie Krekelput 2    14 u. - 17.30 u.

HORECA

Brasserie Le Rubin Markt 17 bus 1  11 u. - 21.30 u.

Brasserie Pagora Markt 50    10 u. - 20 u.

Café Bonjour Einestraat 30    17 u.- …

Frietshop Sabine Hoogstraat 13   11 u. - 14 u. & 17 u. - 22 u.

Fuzzy duck Broodstraat 21    16 u. - 2 u.

Jezuïetenplein 21 Jezuïetenplein 21   9 u. - 18 u.

'T Verloren Hart Stationsstraat 40    12 u. - 15 u.

LIFESTYLE
Artistic G. Antheunisplein 4   8.30 u. - 18 u.

D&M beeld-en klankstudio Beverestraat 4C   14 u. - 18 u.

De Potter Bloemen Hoogstraat 45    10 u. - 18 u.

Henriette & Juliette Broodstraat 25    14 u. - 18: u.

Hobby Kiekeboe Beverestraat 57   11 u. - 17 u.

IDS Kaderatelier Einestraat 19  14 u. - 17 u.

Matrassen Foucart - MaFouLit Gentstraat 2    10 u. - 17 u.

Music House Krekelput 20   10 u. - 12.30 u. & 14 u. - 17 u.

Pand Diependaele Ruttemburgstraat 48   14 u. - 18 u.

Pimpel en Mees Krekelput 16   
13 u. - 18 u.  (15/12, 29/12)   
en 11 u. - 18 u. (22/12)

Pretty Things Nederstraat 36-38   
10 u. - 18 u. (22 & 29/12)  
14 u. - 18 u. (15/12)

Spiers Slaap Broodstraat 13    14 u. - 18 u.

Standaard Boekhandel Nederstraat 69    14 u. - 18 u.

WARENHUIZEN
Kruidvat Nederstraat 47    11 u. - 18 u. 

= acties vind je terug op de volgende bladzijde

Koop vandaag nog deze mooie houten sleutelhanger  
en steun de 6 goede doelen die voor Oudenaarde  
zijn geregistreerd. 

1. HÉCHT VZW 

2. BANAKIN  

3. MILIEUFRONT OMER WATTEZ 

4. PROJECTEN BURUNDI VZW 

5. DE BLOKKENDOOS 

6. NETWERK LEVENSEINDE

 

Wij steunen! 
Doe jij ook mee? 

€ 5



Artistic
Eindejaarsspaaractie 
van half november 

tot eind januari

Pretty Things
Christmas Punch Tasting

Oxfam Wereld Winkel 
Oudenaarde

De kerstbeurs, wanneer je 
een fair cadeau wil geven. 

Wijnproeverij en taart 
in elk weekend

Patisserie - Tearoom - 
Ijssalon Verlinden
Specialiteit ijscreme
 stronken (buche’s)

Jezuïetenplein 21
Ontbijt - Brunch - High tea

Tijd voor Koffie
Verzorgde cadeaupakketjes 

met versgebrande koffie
 en geurige thee!

Music House
Per aankoopschijf 

van 25 euro een cd gratis 
(te kiezen uit 

voorgeselecteerd 
aanbod)
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Pimpel en Mees 
Cadeautjes zijn leuk om te 

geven én om te krijgen. En de 
verpakking is een belangrijk 
onderdeel van dat plezier! 

Extra cadeautjes
 inpakservice!

Matrassen Foucart 
MaFouLit

Alle donsdekens 
en dekbedden -20%, 

alle plaids -10% 
en -20%

Café Bonjour
Winterse Streekbieren!

Open zondagen 
15, 22, 29 december 2019

OPEN OP 15 DEC 22 DEC 29 DEC ZONDAGSOPENINGSUREN
Leonidas Broodstraat 14    8.30 u. - 18 u.

Oxfam Wereld Winkel Oudenaarde Voorburg 12    10 u. - 18 u.

Patisserie - Tearoom - Ijssalon 
Verlinden Nederstraat 34    13 u. - 18 u.

Qlinaire Slagerij Sylvie Beverestraat 54    8 u. - 12.30 u.

Sesam natuurwinkel Beverestraat 5  14 u.- 18 u.

Slagerij Van den Bulcke Markt 11-12  
8 u. - 12 u. & 14 u. - 18.30 u. 
(15/12, 29/12)   
8 u. - 12 u.  (22/12) 

'T Winkelke Beverestraat 74    9 u. - 12 u.

Tijd voor Koffie Krekelput 2    14 u. - 17.30 u.

HORECA

Brasserie Le Rubin Markt 17 bus 1  11 u. - 21.30 u.

Brasserie Pagora Markt 50    10 u. - 20 u.

Café Bonjour Einestraat 30    17 u.- …

Frietshop Sabine Hoogstraat 13   11 u. - 14 u. & 17 u. - 22 u.

Fuzzy duck Broodstraat 21    16 u. - 2 u.

Jezuïetenplein 21 Jezuïetenplein 21   9 u. - 18 u.

'T Verloren Hart Stationsstraat 40    12 u. - 15 u.

LIFESTYLE
Artistic G. Antheunisplein 4   8.30 u. - 18 u.

D&M beeld-en klankstudio Beverestraat 4C   14 u. - 18 u.

De Potter Bloemen Hoogstraat 45    10 u. - 18 u.

Henriette & Juliette Broodstraat 25    14 u. - 18: u.

Hobby Kiekeboe Beverestraat 57   11 u. - 17 u.

IDS Kaderatelier Einestraat 19  14 u. - 17 u.

Matrassen Foucart - MaFouLit Gentstraat 2    10 u. - 17 u.

Music House Krekelput 20   10 u. - 12.30 u. & 14 u. - 17 u.

Pand Diependaele Ruttemburgstraat 48   14 u. - 18 u.

Pimpel en Mees Krekelput 16   
13 u. - 18 u.  (15/12, 29/12)   
en 11 u. - 18 u. (22/12)

Pretty Things Nederstraat 36-38   
10 u. - 18 u. (22 & 29/12)  
14 u. - 18 u. (15/12)

Spiers Slaap Broodstraat 13    14 u. - 18 u.

Standaard Boekhandel Nederstraat 69    14 u. - 18 u.

WARENHUIZEN
Kruidvat Nederstraat 47    11 u. - 18 u. 
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Parkings tijdens 3 weekends van de Kerstmarkt:
1: Parking De Ham
2: Parking Smallendam (B)
3: Minderbroedersplein (B)
4-6: Parking Minderbroederstraat
7: Meerspoort
8: Markt (kort parkeren) (B)
9: Administratief centrum, Tussenmuren (voet-
gangersdoorgang via trap M. Casteleinstraat)
10: Abdij Maagdendale, Maagdendale
11: Tussenbruggen (B)
12: Bekstraat
13: Woeker
14: Tacambaroplein (B)
15: Gobelinstraat
16: Bernarduscollege, Neringstraat
 B= betalend parkeren, van ma-za, van 8.30-18.30
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Markt: kerstdorp met 40 kerstchalets, 
met ijspiste en tent schaatsverhuur

 Kerstshoppen in de winkelstraten, 
winkels ook open op zondag 15, 22 en 
29 december tijdens de Kerstmarkt



Ook in De Woeker beleef je eindejaar 
met deze 2 voorstellingen

Kostprijs:  
volwassenen: 15 euro 
-16 j.: 7 euro 
 
Tickets & info: 
www.dewoeker.be 
cc.de.woeker@oudenaarde.be  
055 30 13 66
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Circustheater voor iedereen vanaf 8 jaar 
Zaterdag 14/12/19 om 20u30

In ‘As heavy as it goes’ onderzoekt Circus Katoen de ver-
schillende aspecten van fysieke arbeid. Met het gewicht 
van 18 zware zakken als startmateriaal zoeken ze naar een 
manier om hun circusbeoefening te herdefiniëren. ‘As he-
avy as it goes’ is een compositie van organiseren en ver-
storen, dragen en laten vallen, maar vooral het vinden van 
speelsheid tijdens het opzoeken van fysieke limieten.

Gewicht was altijd een sleutelelement in de circustraining van  
Circus Katoen, werkend met de evenwichtigheid van hun 
lichamen. Met dit project willen zij zich op een buitenspo-
rige manier in dit element verdiepen, met de zakken als 
uitdaging.

Komische circusvoorstelling over speelsheid, kameraadschap,  
tweespalt en ook een beetje over het leven, voor iedereen vanaf 8 jaar. 
Vrijdag 27/12/19 om 14.30 u. - duur 40 min.

Kostprijs:  
volwassenen: 10 euro 
-12 j.: 7 euro 
 
Tickets & info: 
www.dewoeker.be 
cc.de.woeker@oudenaarde.be  
055 30 13 66

 Circus Katoen – As heavy as it goes

Duo Berlingo – No Way Back

Niels Reynaert en Samuel Bey vormen samen Duo Berlin-
go. In hun eerste voorstelling “No Way Back” bouwen ze 
met kinderlijk enthousiasme gewaagde constructies met 
56 blauwe groentebakken. Wat eenvoudig begint wordt 
al snel een aanstekelijk spel van uitdagen en uitproberen, 
met het publiek als bevoorrechte getuige. Terwijl ze elkaar 
afwisselend inspireren en irriteren toont Duo Berlingo op 
subtiele en komische wijze de condition humaine in al zijn 
lichtheid. 

‘No Way Back’ vertelt over de zoektocht van twee vrien-
den. Over de pogingen die ze ondernemen om vat te krij-
gen op de situatie.

Ze verliezen zich in hun eigen spelregels en gaan tot het 
uiterste. Tot de torens vallen.



OUDENAARDEBON: SCHENK  
HONDERDEN CADEAUTJES IN ÉÉN BON!

Dit jaar duurt je zoektocht naar het perfecte cadeautje 
slechts 1 minuut! Want met de Oudenaardebon pak je uit 
met een originele cadeaubon die de gelukkige ontvanger 
kan inruilen in alle deelnemende zaken in Oudenaarde. 
Eén bon, honderden cadeau-ideetjes … En je steunt ook 
nog eens onze lokale handelaars. Leuk gegeven, toch?
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PRAKTISCHE INFO

De ‘grote’ kerstmarkt met ca. 40 chalets vindt plaats 
van 13 – 22 december. De ijspiste en een 10-tal 
kerstchalets blijven staan t.e.m. 5 januari.  
Locatie: Markt Oudenaarde 

 
Meer info vind je ook op  www.oudenaarde.be  
of via Toerisme & Evenementen Oudenaarde  
(Stadhuis, 055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be)

Kerstmarkt 
in de deelgemeenten   
Dit jaar is het de beurt aan Mater om als Oudenaardse 
deelgemeente een kerstmarkt te organiseren. Kom langs 
op 22 december van 15 tot 21 u. en bezoek heel wat kerst-
kraampjes op het Matersplein.


